Dagsorden for
Skolebestyrelsen

Onsdag 28. august 2019
17.00 – 19.30
Formand:
Anders Gold
Ordstyrer:
Nr. 01

Fraværende:
1.
a) Godkendelse af dagsorden. 5 min
b) Godkendelse af referat.
2. Konstituering v/Anders

1. a) Godkendt
b) Godkendt
2. Konstituering
Formand Anders Gold
Næstformand Sussie Bruhn Olesen
Det er derudover vedtaget at suppleanterne
inviteres med til møderne. De deltager uden
stemmeret.

3. Nyt fra/siden sidst 20 min
a) Fmd/ næstfmd.
b) Henvendelser til bestyrelsen
c) Medarbejder med nyt fra skolens
hverdag
3. Nyt fra
d) Skolens ledelse med nyt fra skolens hverdag
a) Forældremødet i juni med chef for læring,
e) Nyt fra Hedensted Kommune.
Marianne Berthelsen, er taget godt imod
Orientering

blandt forældrene.
b) Der har været et spørgsmål vedr. forsikring og
erstatningsansvar for ødelæggelse af skolens
udstyr/inventar. Generelt dækkes
erstatningsansvar af familiernes
indboforsikring.
c) Fra skoleårets start er der opfordret til BYOD
eller alternativt langtidslån af IT-udstyr. Hver
elev/familie er ansvarlig for det lånte udstyr i
låneperioden, som i udgangspunkt er et
skoleår. Det øgede pausetilsyn har en positiv
effekt.
d) Der er sendt information om de nye regler
vedr. Styrket forældreansvar (fravær).
Opstarten af skoleåret har været præget af
positiv energi. §16d lektionerne er kommet
fint i spil. De bruges bredt på skolen. Der er
igangsat en systematisk indsats for elever
med dysleksi (ordblindhed). En medarbejder
er kommet til skade i sommerferien og en
medarbejder har fået nyt arbejde lige inden
skolestart. En uddannet lærer sprang hurtigt
til som vikar og har klaret opgaven
eksemplarisk. Samme person er valgt til
fastansættelse i forhold til den igangsatte
ansættelsesproces. Der skal afholdes
medarbejderundersøgelse i efteråret.
Undersøgelsen T3 under program for
læringsledelse afvikles i uge 38-41.
Information sendes ud. Dagplejen afholder i
dette skoleår legestue 2-4 gange om måneden
i lokale 16. Parskolesamarbejdet er evalueret
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4. Nyt fra elevrådet 10 min

sammen med leder af læring, Finn Gatten. Der
er et bredt samarbejde om den igangsatte
proces vedr. emnet social kapital. Der er
planlagt 2 arrangementer for alle skolens
ansatte. D. 25. oktober og d. 20. marts. I
marts efterlyses forældreovertagelse af
skolen om eftermiddagen. MED er inddraget i
processen. Ny hjemmeside på vej. Aula er
taget i brug til intern kommunikation.

5. Økonomi v/K.E 15 min
4. Udgår – der har endnu ikke været elevrådsvalg.

6. Forslag vedr. mødedatoer for
skolebestyrelsesmøder 19/20. (Hvis du er
fraværende til mødet, meld venligst tilbage
inden mødet til Anders).

7. Fællespunkter til Forældremødet
Fra ref. 19/6-19:
Afd A + S 4/9: Ditte, Trine, Sidsel og Sussie
Afd B 11/9: Anders, Sidsel, Sussie, Trine og Jette
Afd C 9/9: Anders
8. Eventuelt. 10. min

5. Budgettet er grundigt gennemarbejdet og
enderne når indtil videre sammen. Efter 5.
september fastsættes den endelige tildeling for
2019 og budgettet revideres igen.
6. Mødedatoer
Det foreløbige forslag til mødedatoer herunder:
Onsdag d. 28/8 kl 1700-1930
Onsdag d. 25/9 kl 1700-1930
Mandag d. 28/10 kl 1700-1930
Onsdag d. 27/11 kl 1700-1930
Onsdag d. 22/1 kl 1700-1930
Onsdag d. 11/3 kl 1700-1930 fællesmøde med ÅH
Onsdag d. 8/4 kl 1700-1930
Onsdag d. 13/5 kl 1700-1930
Mandag d. 18/5 kl 1700-1930 (Økonomiudvalg)
Onsdag d. 10/6 kl 1700-1930
Herudover har vi aftalt, at en onsdag efter jul, skal
konverteres til en mandag.
Det er aftalt mellem formanden og Marianne
Berthelsen, at der kan afholdes et møde med
information om dele af skolen-økonomi.
7. Fællespunkter til forældremøder
Bestyrelsens orientering: om bestyrelsesarbejdet –
præsentation-kommunikation-kortere skoledage.
Derudover bliver der orienteret om BYOD, dysleksitilsyn/kulturen på skolen, udviklingsplanen –
herunder det styrkede forældreansvar.
8. Evt.
Der har været en god overgang og kommunikation
fra RMS til Aale-Hjortsvang skole (7. årgang).
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